
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/33/18-19 

 

V Bratislave dňa 15.11.2018 hod. 18:55 

 

DK v zložení: 
   JUDr. Rastislav Jakubovič (predseda DK) 
   Vladimír Kontšek (podpredseda DK) 

   Branislav Jánoš 

   Matúš Meszáros  

    
 
Disciplinárne obvinená športová organizácia: MHk 32 Liptovský Mikuláš - nikto 
 
Iné prítomné osoby: nikto 
    
 Predseda DK otvoril zasadnutie a popísal obsah a charakter previnenia, ktoré je kladené 

športovej organizácii za vinu. Predseda DK taktiež oboznámil senát s listinnými dôkazmi: výpis 

trestov hráča Matúš Miroslav Parobek (EXJ) z informačného systému SZĽH, vyjadrenie 

disciplinárne obvinenej športovej organizácie zo dňa 12.11.2018.   

  

Predseda senátu predniesol návrh trestu podľa čl. 22 Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZĽH. 
 

 Hlasovanie: 

  ZA - 4 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 
1DS/33/18-19 

 
Disciplinárne obvinená športová organizácia MHk 32 Liptovský Mikuláš  

sa uznáva vinnou z toho, že si nesplnila povinnosť podľa článku 27.6  Všeobecnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZĽH tým, že neoznámila v lehote dvoch dní Disciplinárnej komisii 

SZĽH zápas v ktorom nenastúpil jej hráč Matúš Miroslav Parobek (EXJ) po obdržaní 
piateho vyššieho testu v sezóne   

 
čím 

  
disciplinárne obvinená športová organizácia naplnila skutkovú podstatu disciplinárneho 
previnenia podľa článku 22 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH – Nedodržanie alebo porušenie Stanov, Poriadkov a Smerníc SZĽH právnickou osobou 
(športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  

 
za to sa jej ukladá  

 
  



a) podľa ustanovenia 22.1.1 Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 
SZĽH v spojitosti s článkom  2.2  Hlavy II Oddielu I Osobitnej časti Disciplinárneho 
poriadku SZĽH a článkom 9 Hlava III Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 
SZĽH  napomenutie  
  

 

Odôvodnenie: 
 

  

Podľa ustanovenia čl. 40 ods. 3 písm. f) Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 
SZĽH nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahovať odôvodnenie. 
 

DK SZĽH prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 4 ZA prijatie rozhodnutia a 

0 hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia. 

 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia 

podľa článkov 43 až 46 Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH cestou 

Disciplinárnej komisie SZĽH na Arbitrážnu komisiu SZĽH. Podané odvolanie sa spoplatňuje 
sumou podľa článku 51 ods. 2 písme. b) Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. 
Podané odvolanie nemá odkladný účinok.  
 
Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: výpis trestov hráča Matúš Miroslav Parobek (EXJ) 
z informačného systému SZĽH, vyjadrenie disciplinárne obvinenej športovej organizácie zo dňa 
12.11.2018. 

 

 

V Bratislave dňa 15.11.2018 

 

 

 

 Vladimír Kontšek v.r.     JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
 podpredseda DK SZĽH          predseda DK SZĽH 

 

 

Zápis vyhotovil JUDr. Rastislav Jakubovič  


